1. Motion till ArGK inför årsmötet 2022 – Förändring av
guldmedlemskap
1. Motionen
Fullt betalande medlemmar i Arboga Golfklubb har de senaste två åren haft förmånen att
spela fritt på Torshälla GK Och Fullerö GK. Från och med säsongen 2022 införs en
straffavgift för de som vill utnyttja den förmånen. Spelavgiften höjs nämligen med över 20
procent ! Och antalet greenfee är begränsat till 500 st.
Inte nog med detta. De medlemmar som ingår i s.k. Åldersbaserat Medlemsskap får också
likvärdig förmån som gäller för Guldmedlemsskap.
De medlemmar som i fortsättningen väljer Guldmedlemsskap får betala i spelavgift 5 290
kr, medan medlemmar i Åldersbaserat Medlemsskap betalar som mest 2 720 kr i spelavgift
(Senior 22-25 år). Vissa medlemmar (Junior 18 – 21 år) betalar bara 1 500 kr i spelavgift.
Dessa har ändå samma förmån.
Enligt en bekant har ett av deras barnbarn tillsammans med två kompisar åkt och spelat i
stort sett tre gånger varje vecka på Torshälla GK under fjolåret (2021). Från 1 maj till sista
sept blev det totalt
22 veckor år 2021.
3 spelare x 3 gånger i veckan blir 9 greenfee i veckan x 22 veckor. Bara dessa tre har alltså
spelat 198 greenfee. Då blir det 302 greenfee över till övriga Guldmedlemmar som betalt
straffavgiften (900 kr), vilket är höjningen av årets spelavgift för s.k. Guldmedlemmar.
Det kan inte vara riktigt att ”straffbelagda” medlemmar ska riskera komma efter 500:e
greenfeen och därmed mista sin förmån, som de har betalt för.
Mitt förslag är helt enkelt att det Åldersbaserade Medlemsskapet inte ska ge
Guldmedlemsskap. För rättvisans skull.

2. Styrelsens beredning av motionen
Styrelsens har diskuterat förslaget vid ett möte och resonerat kring för- och nackdelar kring
förslaget. Styrelsens förstår att frågan kommer upp då juniorer upp till 25 har en lägre årlig
avgift än äldre medlemmar. Alla medlemmar med guldmedlemskap har lika stor möjlighet
att nyttja de fria speltider som finns på Torshälla och Fullerö, totalt 500 per bana. Vid
genomgång av statistik från tidigare år ser dock styrelsen inte att det är några få som spelat
mycket mer än andra. Även om det är möjligt. Styrelsen ser även att det är av stor vikt att få
fler juniorspelare på klubben, dels för att locka dem till klubben men även att få behålla
dem. För att vara attraktiva tror därför styrelsen att juniorer även fortsatt ska få nyttja
möjligheten till fritt spel på Fullerö och Torshälla.

3. Styrelsens förslag till beslut
Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar att inte ställa sig bakom förslaget i motionen.

